Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) er et interkommunalt selskap innen Vannbransjen. Hovedformålet til selskapet er å bidra til
bedre kvalitet og effektivitet på vann- og avløpssystemene i medlemskommunene. DIHVA skal være et kompetansesenter for vann- og avløpssystemene og
utføre / formidle tjenester og produkter slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og
informasjon.
DIHVA ble opprettet i 1999 og eies i dag av 22 kommuner. I tillegg er det 11 medlemskommuner. Selskapets øverste organ er
representantskapet, hvor alle kommunene er representert. Selskapet har et styre med syv personer. Selskapet har solid økonomi.
Vår daglige leder ønsker å gå over i 50% stilling, og går derfor over i annen stilling i selskapet. Vi søker derfor hans etterfølger. Dette er en
spennende stilling i en samfunnsnyttig bransje i utvikling. Kommunene har store utfordringer knyttet til strengere myndighetskrav, større
forventninger fra publikum, mer avanserte behandlingsprosesser, forfall i ledningsnettene, økte krav til kompetanse mm. Interkommunalt
samarbeid vil bli stadig viktigere for å løse utfordringene. Selskapet er derfor fremtidsrettet og i utvikling.
I tillegg til daglig leder er det pr. i dag 5 ansatte med høy faglig kompetanse.
Selskapet er i endring. Det jobbes med å endre selskapet fra IKS til AS.

Daglig leder
Ansvars og arbeidsoppgaver










Daglig ledelse av selskapets virksomhet
Bidra til nettverk og erfaringsutveksling mellom driftspersonell, ingeniører, saksbehandlere m.fl. innen Vannbransjen i kommunene.
Kartlegge behov og legge til rette for systematisk kompetanseutvikling for Vannbransje-personell i kommunene
Ta initiativ og organisere samarbeidsprosjekter med flere kommuner
Holde kontakt og samarbeide med fagmiljøer, myndigheter, konsulenter, leverandører og andre i Vannbransjen
Økonomi-, budsjett- og resultatansvar. Personalansvar.
Arrangere styre- og representantskapsmøter etter fastlagt plan
Administrere og gjennomføre endringsprosessen fra IKS til AS
Rapportering til styret.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper
Utdanning på universitets- eller høyskolenivå. (Langvarig relevant erfaring kan kompensere)
God kjennskap til vannbransjen.
Ledererfaring, eventuelt administrativ erfaring
God forretnings- og økonomikunnskap, drifts og resultatorientert.
God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
God evne til både å arbeide selvstendig, men også til å samarbeide med andre

Vi kan tilby







Varierte selvstendige arbeidsoppgaver og kontakt med mange i kommunene og Vannbransjen
Gode muligheter for planlegging og påvirkning av egen arbeidssituasjon
Konkurransedyktige betingelser
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
Gode pensjonsvilkår
Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

DIHVA holder til i er i moderne lokaler i Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen, i samme bygg som Bergen Vann KS
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Anton Bøe tlf. 970 51 799 eller daglig leder Arne Bergo
arne@dihva.no, 909 23 113. Se også DIHVA sin hjemmeside www.dihva.no for mer informasjon om hva DIHVA er og driver med.
Skriftlig søknad enten pr. e-post til arne@dihva.no eller pr. post til DIHVA IKS, Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen.
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